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DECIZII

ALE

CURÞII

CONSTITUÞIONALE

CURTEA CONSTITUÞIONALÃ

D E C I Z I A Nr. 105
din 9 martie 2004

referitoare la excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 78 alin. 3
din Codul de procedurã civilã
Nicolae Popa
Costicã Bulai
Nicolae Cochinescu
Constantin Doldur
Kozsok‡r G‡bor
Petre Ninosu
ªerban Viorel Stãnoiu
Lucian Stângu
Ioan Vida
Aurelia Popa
Doina Suliman

Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ
Ñ

preºedinte
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
judecãtor
procuror
magistrat-asistent ºef

Pe rol se aflã soluþionarea excepþiei de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedurã
civilã, excepþie ridicatã de ªtefan Bubenek ºi Natalia Herta
Zaharescu în Dosarul nr. 634/2003 al Tribunalului Ialomiþa Ñ
Secþia civilã.
La apelul nominal se prezintã ªtefan Bubenek, personal
ºi asistat de avocatul Rodica Enoiu, care este ºi reprezentantul Nataliei Herta Zaharescu, precum ºi consilierul juridic
Nicoleta Iacob, pentru Ministerul Finanþelor Publice. Lipsesc
celelalte pãrþi, faþã de care procedura de citare este legal
îndeplinitã.
Avocatul autorilor excepþiei, considerând cã este inadmisibil ca o hotãrâre a instanþei de judecatã sã nu poatã fi
supusã nici unei cãi de atac, susþine cã art. 78 alin. ultim
din Codul de procedurã civilã contravine, în principal, prevederilor constituþionale ale art. 16 ºi 21, fapt pentru care
solicitã admiterea excepþiei de neconstituþionalitate.
Reprezentantul Ministerului Finanþelor Publice solicitã
respingerea excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenþa în materie a
Curþii Constituþionale.
Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenþa Curþii Constituþionale, pune concluzii de respingere
a excepþiei de neconstituþionalitate ca neîntemeiatã.
C U R T E A,

având în vedere actele ºi lucrãrile dosarului, constatã
urmãtoarele:
Prin Încheierea din 28 noiembrie 2003, pronunþatã în
Dosarul nr. 634/2003, Tribunalul Ialomiþa Ñ Secþia civilã a
sesizat Curtea Constituþionalã cu excepþia de
neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 78 alin. 3 din Codul

de procedurã civilã. Excepþia a fost ridicatã de reclamanþii
ªtefan Bubenek ºi Natalia Herta Zaharescu într-o cauzã ce
are ca obiect o revendicare imobiliarã.
În motivarea excepþiei de neconstituþionalitate autorii
acesteia susþin cã dispoziþiile legale criticate contravin prevederilor constituþionale ale art. 16, 21 ºi 128, deoarece
”încheierea cu privire la cererea de asistenþã sau prin care
s-a revenit asupra asistenþei încuviinþate nu este supusã
nici unei cãi de atacÒ.
Tribunalul Ialomiþa Ñ Secþia civilã considerã cã
excepþia de neconstituþionalitate este neîntemeiatã. În acest
sens, apreciazã cã textul legal criticat ”nu lipseºte pãrþile
de posibilitatea atacãrii încheierii prin care instanþa s-a pronunþat asupra cererii de asistenþã juridicã, întrucât încheierea pronunþatã face parte din categoria încheierilor
premergãtoare judecãþii, care pot fi atacate o datã cu
fondul, conform art. 282 din Codul de procedurã civilãÒ.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea
nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost
comunicatã preºedinþilor celor douã Camere ale
Parlamentului ºi Guvernului, pentru a-ºi exprima punctele
de vedere asupra excepþiei de neconstituþionalitate ridicate,
iar în conformitate cu art. 181 din Legea nr. 35/1997, cu
modificãrile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al
instituþiei Avocatului Poporului.
Guvernul considerã cã excepþia este neîntemeiatã,
deoarece ”reglementarea criticatã nu reprezintã o încãlcare
a prevederilor constituþionale referitoare la realizarea drepturilor în justiþie, ci reprezintã o expresie a aplicãrii acestora, alãturi de alte dispoziþii ale Legii fundamentale,
asigurând, în mod real, accesul la justiþieÒ.
Avocatul Poporului, invocând jurisprudenþa în materie a
Curþii Constituþionale, apreciazã cã dispoziþiile legale criticate sunt constituþionale. Astfel, aratã cã ”textul criticat nu
face nici o diferenþiere între pãrþile aflate în proces. Împrejurarea cã, în aceastã materie, s-a prevãzut, prin derogare
de la dreptul comun, cã încheierile prin care s-a respins
cererea de asistenþã judiciarã sau s-a revenit asupra asistenþei încuviinþate nu sunt supuse nici unei cãi de atac nu
justificã o asemenea criticã, regimul juridic diferit fiind determinat de specificul domeniului reglementatÒ. Cu privire la
înfrângerea art. 21 din Constituþie apreciazã cã nici aceastã
criticã nu poate fi reþinutã, fiind dreptul legiuitorului ”de a
stabili regula potrivit cãreia încheierea privind soluþionarea
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cererii de asistenþã juridicã nu este supusã nici unei cãi
de atac (apel sau recurs), în considerarea faptului cã prin
aceastã încheiere instanþa nu se pronunþã asupra fondului
cauzei, iar exercitarea unor cãi de atac ar prelungi nejustificat judecarea definitivã a cauzelor, antrenând, totodatã,
cheltuieli materiale pentru justiþiabiliÒ. Referitor la contrarietatea art. 78 alin. ultim din Codul de procedurã civilã faþã
de art. 128, devenit art. 129 în Constituþia republicatã,
reþine cã dispoziþiile legale criticate sunt în deplinã conformitate cu aceste prevederi constituþionale.
Preºedinþii celor douã Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere asupra excepþiei de
neconstituþionalitate ridicate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului ºi Avocatului Poporului, raportul întocmit în
cauzã de judecãtorul-raportor, susþinerile pãrþilor prezente,
dispoziþiile legale criticate, raportate la prevederile
Constituþiei, precum ºi dispoziþiile Legii nr. 47/1992, reþine
urmãtoarele:
Curtea Constituþionalã a fost legal sesizatã ºi este competentã, potrivit dispoziþiilor art. 146 lit. d) din Constituþie,
republicatã, ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 ºi 23 din
Legea nr. 47/1992, republicatã, sã soluþioneze excepþia de
neconstituþionalitate ridicatã.
Obiectul excepþiei de neconstituþionalitate îl constituie
dispoziþiile art. 78 alin. 3 din Codul de procedurã civilã,
care au urmãtorul cuprins: ”Încheierea cu privire la cererea
de asistenþã sau prin care s-a revenit asupra asistenþei încuviinþate nu este supusã nici unei cãi de atac.Ò
Autorii excepþiei susþin cã dispoziþiile legale criticate
încalcã urmãtoarele prevederi din Constituþia republicatã:
Art. 16: (1) ”Cetãþenii sunt egali în faþa legii ºi a autoritãþilor
publice, fãrã privilegii ºi fãrã discriminãri.
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.
(3) Funcþiile ºi demnitãþile publice, civile sau militare, pot fi
ocupate, în condiþiile legii, de persoanele care au cetãþenia
românã ºi domiciliul în þarã. Statul român garanteazã egalitatea de ºanse între femei ºi bãrbaþi pentru ocuparea acestor
funcþii ºi demnitãþi.
(4) În condiþiile aderãrii României la Uniunea Europeanã,
cetãþenii Uniunii care îndeplinesc cerinþele legii organice au
dreptul de a alege ºi de a fi aleºi în autoritãþile administraþiei
publice locale.Ò;
Art. 21: ”(1) Orice persoanã se poate adresa justiþiei pentru
apãrarea drepturilor, a libertãþilor ºi a intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrãdi exercitarea acestui drept.
(3) Pãrþile au dreptul la un proces echitabil ºi la soluþionarea
cauzelor într-un termen rezonabil.
(4) Jurisdicþiile speciale administrative sunt facultative ºi
gratuite.Ò;
Art. 129: ”Împotriva hotãrârilor judecãtoreºti, pãrþile interesate ºi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiþiile
legii.Ò
Examinând excepþia, Curtea constatã cã dispoziþiile
art. 78 alin. ultim din Codul de procedurã civilã au mai fost

3

supuse controlului de constituþionalitate. Astfel, prin Decizia
nr. 208 din 15 mai 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 407 din 11 iunie 2003, Decizia
nr. 216 din 15 mai 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 422 din 16 iunie 2003, ºi Decizia
nr. 264 din 24 iunie 2003, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 542 din 29 iulie 2003, Curtea a
statuat cã textul legal criticat nu contravine dispoziþiilor constituþionale ale art. 16 ºi 21, care consacrã egalitatea în
drepturi ºi, respectiv, accesul liber la justiþie.
În aceste decizii Curtea Constituþionalã a constatat cã
textul de lege dedus controlului nu încalcã principiul constituþional al egalitãþii cetãþenilor în faþa legii ºi a
autoritãþilor publice, întrucât nu face nici o diferenþiere între
pãrþile aflate în proces. Împrejurarea cã, în aceastã materie, s-a prevãzut prin derogare de la dreptul comun cã
încheierile prin care s-a respins cererea de asistenþã judiciarã sau s-a revenit asupra asistenþei încuviinþate nu sunt
supuse nici unei cãi de atac nu justificã o asemenea criticã, regimul juridic diferit fiind determinat de specificul
domeniului reglementat. Sub acest aspect Curtea
Constituþionalã a reþinut în mod constant în jurisprudenþa
sa, în concordanþã cu practica jurisdicþionalã a Curþii
Europene a Drepturilor Omului, cã principiul egalitãþii nu
înseamnã uniformitate, numai similitudinea de situaþii
impunând un tratament juridic similar, situaþiile diferite
fãcând necesar un tratament juridic diferit.
În ceea ce priveºte critica de neconstituþionalitate referitoare la încãlcarea art. 21 din Constituþie, Curtea a fãcut
trimitere la Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994,
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69
din 16 martie 1994, prin care s-a statuat cã semnificaþia
art. 21 alin. (2) din Constituþie, potrivit cãruia accesul la
justiþie nu poate fi îngrãdit prin lege, este aceea cã nu se
poate exclude de la exerciþiul drepturilor procesuale nici o
categorie sau grup social. Însã legiuitorul poate institui, în
considerarea unor situaþii deosebite, reguli speciale de procedurã, precum ºi modalitãþi particulare de exercitare a
drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justiþie
nu înseamnã accesul, în toate cazurile, la toate structurile
judecãtoreºti ºi la toate cãile de atac. De aceea, instituirea
unor reguli speciale privind exercitarea cãilor de atac nu
contravine prevederilor constituþionale cuprinse în art. 21
privind accesul liber la justiþie, atât timp cât, potrivit celor
prevãzute de art. 75 alin. 2 din Codul de procedurã civilã,
pãrþilor interesate le este asiguratã posibilitatea de a reitera
cererea de asistenþã judiciarã în faþa aceleiaºi instanþe, în
mãsura în care au intervenit elemente noi de naturã a
impune ºi justifica admiterea unei asemenea cereri.
În sfârºit, pentru aceleaºi argumente expuse mai sus,
Curtea constatã cã nu poate fi primitã nici critica potrivit
cãreia dispoziþiile art. 78 alin. ultim din Codul de procedurã
civilã ar aduce atingere prevederilor constituþionale ale
art. 129, referitoare la folosirea cãilor de atac. Sub acest
aspect opþiunea legiuitorului a fost impusã de exigenþa
soluþionãrii cu celeritate a procesului dedus judecãþii.
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Întrucât în cauza de faþã nu au fost aduse elemente noi
de naturã sã reconsidere jurisprudenþa Curþii Constituþionale

în materie, atât soluþia, cât ºi considerentele acestor decizii
îºi menþin valabilitatea ºi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) ºi al art. 147 alin. (4) din Constituþia republicatã, precum
ºi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) ºi (6), ºi al art. 25 alin. (1) ºi (3) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA

În numele legii
D E C I D E:

Respinge excepþia de neconstituþionalitate a dispoziþiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedurã civilã, excepþie ridicatã de ªtefan Bubenek ºi Natalia Herta Zaharescu în Dosarul nr. 634/2003 al Tribunalului Ialomiþa Ñ Secþia civilã.
Definitivã ºi obligatorie.
Pronunþatã în ºedinþa publicã din data de 9 martie 2004.
PREªEDINTELE CURÞII CONSTITUÞIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA
Magistrat-asistent ºef,
Doina Suliman

HOTÃRÂRI

ALE

GUVERNULUI

ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Convenþiei de cooperare în domeniul învãþãmântului
dintre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului din România ºi Ministerul Educaþiei ºi Formãrii
din Republica Socialistã Vietnam pentru perioada 2003Ñ2005,
semnatã la Bucureºti la 16 octombrie 2003
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã, ºi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se aprobã Convenþia de cooperare în
domeniul învãþãmântului dintre Ministerul Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului din România ºi Ministerul

Educaþiei ºi Formãrii din Republica Socialistã Vietnam
pentru perioada 2003Ñ2005, semnatã la Bucureºti la
16 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul educaþiei ºi cercetãrii,
Alexandru Athanasiu
Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geonã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 381.
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CONVENÞIE DE COOPERARE
între
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului din România
ºi
Ministerul Educaþiei ºi Formãrii din Republica Socialistã Vietnam
pentru perioada 2003Ñ2005
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului din România ºi Ministerul Educaþiei ºi Formãrii din Republica
Socialistã Vietnam, denumite în continuare pãrþi,
dorind sã dezvolte ºi sã consolideze legãturile culturale, ºtiinþifice ºi educaþionale,
în conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României ºi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam privind
colaborarea în domeniile culturii, ºtiinþei, învãþãmântului ºi sportului, semnat la Hanoi la 8 iulie 1995,
au convenit urmãtoarele:
ARTICOLUL 1

ARTICOLUL 7

Pãrþile se vor informa reciproc asupra:
a) legislaþiei care reglementeazã organizarea, funcþionarea, structura ºi conþinutul învãþãmântului la toate nivelurile;
b) politicilor educaþionale ºi modului lor de implementare;
c) manifestãrilor ºtiinþifice organizate de pãrþi, ce vor
avea loc cu privire la diferitele domenii de specializare ºi
perfecþionare a profesorilor.

Pãrþile îºi vor acorda anual, pe bazã de reciprocitate,
pânã la 10 (zece) burse pentru studii universitare complete
sau de doctorat în statul partener, în domenii care intereseazã partea trimiþãtoare.

ARTICOLUL 2

Pãrþile vor demara negocierea ºi elaborarea unui document general privind recunoaºterea reciprocã a diplomelor,
gradelor ºi titlurilor ºtiinþifice eliberate de cãtre cele
douã state.
ARTICOLUL 3

Pãrþile vor realiza, la cerere, schimb de informaþii ºi
materiale documentare asupra culturii, civilizaþiei, istoriei ºi
geografiei celor douã state, în scopul de a asigura o prezentare corectã a acestor aspecte în manuale ºcolare,
cursuri universitare ºi în alte publicaþii de specialitate.

ARTICOLUL 8

Pãrþile îºi vor acorda anual, pe bazã de reciprocitate,
6 luni-bursã la cursuri de specializare sau cercetare în
instituþiile de învãþãmânt superior al celuilalt stat, în domenii
care intereseazã partea trimiþãtoare.
ARTICOLUL 9

Pãrþile îºi vor acorda anual, pe bazã de reciprocitate,
3 (trei) burse pentru cursurile de varã, organizate în cele
douã state în domeniul limbii, literaturii ºi civilizaþiei.
ARTICOLUL 10

Pãrþile vor primi anual la studii universitare complete sau
parþiale, postuniversitare ºi de doctorat tineri din celãlalt
stat, pe cont propriu valutar.

ARTICOLUL 4

ARTICOLUL 11

Pãrþile vor realiza periodic schimb de informaþii ºi
publicaþii privind dezvoltarea ºi perfecþionarea formelor de
învãþãmânt. Ele se vor informa reciproc asupra stadiului
implementãrii reformei în sistemele lor de învãþãmânt ºi a
aplicãrii prevederilor prezentei convenþii.
În acest scop pãrþile vor organiza anual schimburi de
3 (trei) experþi din cele douã ministere, pentru o perioadã
de 5Ñ7 zile, pe probleme de reformã ºi politici educaþionale,
de conþinut ºi de management al instituþiilor de învãþãmânt.

Pãrþile vor primi la studii în instituþiile lor de învãþãmânt
de stat de toate gradele, fãrã plata taxelor ºcolare, personalul aflat în misiune oficialã a celor douã state (ambasade, oficii consulare, centre culturale, lectorate de limbã,
literaturã ºi civilizaþie, alte organizaþii ºi organisme oficiale),
precum ºi pe membrii de familie ai acestuia (soþ, soþie,
copii), pe bazã de reciprocitate.
Nivelul studiilor candidaþilor din aceastã categorie va fi
validat de cãtre ministerul de resort din statul primitor, care
va þine cont ºi de clauza privind reciprocitatea.

ARTICOLUL 5

Pãrþile vor încuraja cooperarea directã dintre instituþiile
de învãþãmânt din cele douã state, la toate nivelurile.
ARTICOLUL 6

Pãrþile vor încuraja dezvoltarea cooperãrii în domeniul
studierii limbii ºi culturii statului partener, prin schimb de
profesori care vor preda limba românã în Republica
Socialistã Vietnam ºi, respectiv, limba vietnamezã în
România.

ARTICOLUL 12

Prezenta convenþie nu exclude realizarea ºi a altor
schimburi în afara celor stipulate, cu acordul celor douã
pãrþi.
ARTICOLUL 13

Realizarea acþiunilor prevãzute în prezenta convenþie se
va face în conformitate cu legislaþia în vigoare în fiecare
dintre cele douã state.
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Dispoziþii generale ºi condiþii financiare
ARTICOLUL 14

Pentru a asigura schimburile de experþi, pãrþile se vor
informa reciproc asupra componenþei delegaþiei ºi programului vizitei cu cel puþin 35 de zile înainte de data sosirii.
ARTICOLUL 15

Lista completã a candidaþilor propuºi la bursele acordate
de fiecare dintre cele douã pãrþi pentru studiile de lungã
duratã trebuie depusã înaintea datei de 1 mai a fiecãrui an.
Lista completã a candidaþilor propuºi la bursele acordate
de fiecare dintre cele douã pãrþi pentru studiile postuniversitare trebuie depusã înaintea datei de 31 mai a fiecãrui
an ºi cea pentru cursurile de varã, înaintea datei de
31 martie.
Lista candidaþilor propuºi pentru toate tipurile de burse
prevãzute în prezenta convenþie va fi transmisã pe canale
diplomatice Direcþiei generale pentru integrare europeanã ºi
relaþii internaþionale din cadrul Ministerului Educaþiei,
Cercetãrii ºi Tineretului din România, respectiv Ministerului
Educaþiei ºi Formãrii din Republica Socialistã Vietnam.
ARTICOLUL 16

1. Cheltuielile ocazionate de schimburile de persoane Ñ
vizite scurte de pânã la 7 zile Ñ prevãzute în prezenta
convenþie vor fi acoperite astfel:
a) partea trimiþãtoare va suporta cheltuielile de transport
internaþional (dus-întors) între cele douã capitale;
b) partea primitoare va asigura:
Ñ cheltuielile de ºedere ale membrilor delegaþilor
pãrþii trimiþãtoare (în conformitate cu reglementãrile în
vigoare în þara primitoare);
Ñ cheltuielile ocazionate de deplasãrile efectuate pe
teritoriul statului ºi necesare pentru realizarea activitãþilor
incluse în program;
Ñ îngrijire medicalã gratuitã în spitalele publice, în
caz de boalã acutã sau accident.
2. Cheltuielile ocazionate de schimburile de lectori în
cadrul prezentei convenþii sunt stabilite astfel:
a) partea trimiþãtoare va suporta o singurã datã cheltuielile de transport internaþional (dus-întors) pânã la destinaþie;
b) partea primitoare va asigura:
Ñ cazarea în condiþii corespunzãtoare, cu scutirea
de la plata chiriei ºi întreþinerii (cu excepþia cheltuielilor
pentru curent electric, radio, televizor ºi telefon) Ñ pentru
partea românã;
Ñ cazare gratuitã, în condiþii corespunzãtoare Ñ
pentru partea vietnamezã;
Ñ salariu lunar în conformitate cu legislaþia internã
în vigoare;
Ñ asistenþã medicalã ºi spitalizare gratuitã în caz de
urgenþã.
Pentru
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii ºi Tineretului
din România,
Alexandru Athanasiu,
ministru

3. Cheltuielile ocazionate de schimburile de bursieri sunt
stabilite astfel:
a) partea trimiþãtoare va suporta cheltuielile de transport
internaþional (dus-întors) pânã la destinaþie o datã pe an
de studiu Ñ pentru partea românã Ñ ºi o singurã datã pe
perioada de studii Ñ pentru partea vietnamezã;
b) partea primitoare va oferi:
Ñ o bursã lunarã, în conformitate cu legislaþia
internã în vigoare; cuantumul acestei burse se va comunica pe cale diplomaticã;
Ñ scutire de taxe de ºcolarizare;
Ñ asigurare pentru caz de boalã, cu excepþia bolilor
cronice ºi a protezelor;
Ñ acces la cãminele ºi cantinele universitare în aceleaºi condiþii ca pentru studenþii proprii Ñ pentru partea
românã Ñ ºi, respectiv, ca pentru studenþii strãini Ñ pentru partea vietnamezã.
4. Cheltuielile ocazionate de cursurile de varã:
a) partea trimiþãtoare va suporta cheltuielile de transport
internaþional (dus-întors) pânã la destinaþie;
b) partea primitoare va asigura:
Ñ scutirea de taxã de înscriere;
Ñ cazarea ºi masa;
Ñ asistenþã medicalã ºi spitalizare gratuitã în caz de
boli transmisibile ºi urgenþe;
Ñ gratuitatea excursiilor organizate în cadrul programului de studii.
ARTICOLUL 17

Persoanele nominalizate pentru burse de studii, care nu
cunosc limba în care se asigurã învãþãmântul în statul
gazdã, vor beneficia de cursuri pregãtitoare de limbã de
maximum un an, în condiþiile financiare prevãzute la art. 16
pct. 3 din prezenta convenþie.
Persoanele nominalizate pentru stagii de specializare,
precum ºi profesorii pot utiliza ca limbã de lucru una dintre
limbile de circulaþie internaþionalã, dar sunt obligate sã
obþinã în prealabil acordul instituþiei primitoare.
ARTICOLUL 18

Prezenta convenþie va intra în vigoare la data ultimei
notificãri prin care pãrþile îºi comunicã reciproc îndeplinirea
procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare.
Prezenta convenþie va fi valabilã 3 ani, putând fi prelungitã pentru o perioadã de un an, cu acordul ambelor
pãrþi. Fiecare dintre cele douã pãrþi îºi rezervã dreptul de a
denunþa prezenta convenþie. Aceastã denunþare va intra în
vigoare la 6 luni dupã notificarea, pe canale diplomatice, a
celeilalte pãrþi.
Semnatã la 16 octombrie 2003 la Bucureºti, în douã
exemplare originale, fiecare în limbile românã, vietnamezã
ºi francezã, toate textele fiind egal autentice. În caz de
divergenþe, va prevala varianta în limba francezã.
Pentru
Ministerul Educaþiei ºi Formãrii
din Republica Socialistã Vietnam,
Nguyen Minh Hien,
ministru
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind accesul gratuit la actul de culturã, la nivel naþional, al pensionarilor
care au activat minimum 10 ani în domeniul cultural-artistic
În temeiul art. 108 din Constituþia României, republicatã,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Pensionarii din sistemul asigurãrilor sociale
de stat, precum ºi pensionarii din alte sisteme proprii de
asigurãri sociale, care au activat cel puþin 10 ani în domeniile culturii ºi ale artei, în pluralitatea tipologiilor creaþiilor
artistice, inclusiv cei care au activat în mass-media (scrisã
ºi audiovizual) în domeniile culturii ºi ale artei, beneficiazã
de intrãri gratuite, pe bazã de legitimaþii speciale, emise la
solicitarea persoanelor interesate, la muzee, la case memoriale, în sãli de cinematograf, la teatre, în alte instituþii de
culturã, din subordinea organelor administraþiei publice centrale sau locale.
(2) Accesul pensionarilor prevãzuþi la alin. (1) în sãlile
de cinematograf ºi în sãlile de teatru se va realiza numai
cu programare sãptãmânalã.
Art. 2. Ñ Evidenþa la nivel naþional a pensionarilor care
beneficiazã gratuit de actul de culturã este asiguratã de
Ministerul Culturii ºi Cultelor, care va elibera acestora legitimaþii speciale nominale, la propunerea Ministerului Culturii
ºi Cultelor, a instituþiilor de culturã aflate în subordinea
acestuia, a instituþiilor de culturã aflate în subordinea
administraþiei publice centrale ºi locale, a uniunilor de creatori de artã ºi de artiºti interpreþi ºi a uniunilor profesionale
din domeniile culturii, pe baza actelor oficiale eliberate de
acestea.
Art. 3. Ñ (1) Legitimaþia specialã prevãzutã la art. 1
alin. (1) este nominalã, netransmisibilã ºi se elibereazã pe
perioadã nedeterminatã, la cererea persoanei interesate.
(2) Soþul sau, dupã caz, soþia pensionarului titular al
legitimaþiei speciale beneficiazã de aceleaºi drepturi ca titularul acesteia.

(3) În cazul în care pensionarul beneficiar încalcã prevederile alin. (1), în ceea ce priveºte netransmisibilitatea
legitimaþiei, acesta pierde definitiv dreptul de acces gratuit
la actul de culturã la nivel naþional.
Art. 4. Ñ Contravaloarea confecþionãrii legitimaþiilor speciale se suportã din sponsorizãri.
Art. 5. Ñ Modelul legitimaþiei speciale este prevãzut în
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
Art. 6. Ñ (1) Ministerul Culturii ºi Cultelor asigurã distribuirea legitimaþiilor speciale pentru fiecare pensionar beneficiar prin Ministerul Culturii ºi Cultelor, instituþiile de culturã
aflate în subordinea acestuia, instituþiile de culturã aflate în
subordinea administraþiei publice centrale ºi locale, uniunile
de creatori de artã ºi de artiºti interpreþi, uniunile profesionale din domeniile culturii ºi ale artei.
(2) Pensionarii înscriºi la pensie în cursul unui an
calendaristic vor primi legitimaþiile speciale la data pensionãrii.
(3) Pentru pensionarii care au primit legitimaþiile speciale
ºi ale cãror date de identificare se modificã în cursul anului se aplicã ºtampila Ministerului Culturii ºi Cultelor pe
versoul legitimaþiei.
Art. 7. Ñ Ministerul Culturii ºi Cultelor are obligaþia de
a actualiza permanent tabelele nominale cu pensionarii
care au lucrat în domeniul cultural-artistic, pe baza datelor
transmise de instituþiile de culturã aflate în subordinea sa,
de instituþiile de culturã aflate în subordinea administraþiei
publice centrale ºi locale, de uniunile de creatori de artã ºi
de artiºti interpreþi ºi de uniunile profesionale din domeniile
culturii.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii ºi cultelor,
Laurenþiu Tãnase,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidaritãþii sociale ºi familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 18 martie 2004.
Nr. 385.
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ANEXÃ
GUVERNUL ROMÂNIEI

LEGITIMAÞIE DE ACCES GRATUIT

nr. ÉÉÉ
Numele ......................................................................................................................
Prenumele ..................................................................................................................
PROFESIA/FUNCÞIA avutã în domeniul cultural-artistic: ............................................................
..................................................................................................................................................
TITULAR:
TITULAR:

Emitent:
Ministerul Culturii ºi Cultelor

Data emiterii:
.....................

Semnãtura/ªtampila

Sponsor: Societatea Comercialã
CONCEPT Ltd Bucureºti

...............ÉÉÉÉÉ

Prezenta legitimaþie este netransmisibilã ºi este valabilã numai pentru titular ºi soþul/soþia,
conform Hotãrârii Guvernului nr. 385/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 301 din 6 aprilie 2004.

ACTE ALE UNIUNII NAÞIONALE A EXECUTORILOR JUDECÃTOREªTI
UNIUNEA NAÞIONALÃ A EXECUTORILOR JUDECÃTOREªTI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Tabloului executorilor judecãtoreºti pe anul 2004
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecãtoreºti, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, cu privire la actualizarea Tabloului executorilor judecãtoreºti ºi publicarea acestuia în
Monitorul Oficial al României, Partea I,
în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 1 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 ºi ale
art. 19 lit. b) din Statutul Uniunii Naþionale a Executorilor Judecãtoreºti,
Consiliul Uniunii Naþionale a Executorilor Judecãtoreºti adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ Se aprobã Tabloul executorilor judecãtoreºti
pe anul 2004 ºi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Art. 2. Ñ Serviciul secretariat, legislaþie ºi evidenþã va
urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotãrâri.

Preºedintele Uniunii Naþionale a Executorilor Judecãtoreºti,
Gabriel George Drãgãnescu,
executor judecãtoresc

Bucureºti, 19 martie 2004.
Nr. 5.
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TABLOUL EXECUTORILOR JUDECÃTOREªTI PE ANUL 2004*)

*) Tabloul executorilor judecãtoreºti este reprodus în facsimil.
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